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AB Jeugdhulp Rijnmond Cyclus 1
Datum: 18 februari 2021
Tijdstip: 15:45 – 17:00 uur
Vergaderwijze: MS Teams

Aanwezige bestuurders:
Judith Bokhove Rotterdam Corine Bronsveld Maassluis
Hugo van der Wal Krimpen a/d IJssel Wouter Struijk Nissewaard
Patricia van Aaken Schiedam Bert van Ravenhorst Brielle
Jacky Silos - Knaap Vlaardingen Hans van der Velde Hellevoetsluis
Laurens Franzen Ridderkerk Wilbert Borgonjen Westvoorne
Reshma Roopram Barendrecht Titia Cnossen Lansingerland

Berend-Jan
Bruggeman

Goeree Overflakkee

Afwezige bestuurders:
Mieke van Ginkel Albrandswaard Ans Hartnagel Capelle a/d IJssel
Sandra Hammer Secretaris/directeur

GRJR
Aanwezige ambtenaren:
Marjolijn de Jong Teammanager GRJR Maaike Roestenberg Projectleider GRJR
Joris Buningh Coördinator GRJR
Floor Hulsinga Bestuursondersteuner

GRJR

Agendapunt Onderwerp
Vaststelling agenda, verslag en actie- en besluitenlijst

1 Vaststellen:
- Agenda

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.
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Vaststellen:
- Verslag AB 17 december 2021
- Actie- en besluitenlijst AB 17 december 2021

Jackie Silos – Knaap vraagt of de toezegging van Mieke van Ginkel dat zij het AB op de hoogte
zal houden van de uitwerking van de opwerking naar een besluit waar geen consensus over is,
op de actielijst kan komen te staan. De bestuursondersteuner zal dit toevoegen.
Mededelingen

3 - Inkoop 2023
Update door portefeuillehouder inkoop Judith Bokhove

De eerste nota van inlichtingen is op 19 januari gepubliceerd, de tweede op 14 februari, met een
vertraging van zes dagen. De uiterste inschrijfdatum is daarmee ook zes dagen opgeschoven.
Deze vertraging zal later in het proces worden ingelopen.
Begin april zullen de eerste dialogen met de systeemaanbieders worden gestart, begin juli zullen
de eerste contracten worden getekend.
Zorginhoud & transformatie

4 Wachttijden, doorbraakaanpak, IBT/IGJ, aanpak wachtlijsten 15
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Presentatie door projectleider Maaike Roestenberg
Het AB besluit:
- Akkoord met het versturen van de radenbrief over de beeindiging

verscherpt toezicht door inspectie Gezondheidszorg & Jeugd, in cc
naar de college’s

Maaike Roestenberg heeft een presentatie voorbereid. De inspectie heeft haar toezicht
opgeheven. Ze vonden de progressie goed genoeg om vertrouwen te hebben in de verdere
voortgang. Het interbestuurlijk toezicht wordt met een half jaar verlengd. VWS zal samen met de
GRJR de wachttijden monitoren. Judith Bokhove en Hugo van der Wal hebben een half uur met
de staatssecretaris gesproken over het toezicht. Dit was een zeer prettig gesprek. Het Rijk wil
graag een positief geluid laten horen over de regio.

Maaike Roestenberg gaat naar de voortgang van de ambulante jeugdhulp. De wachttijden zijn
gedaald van gemiddeld 29 weken naar 13-15 weken. Het aantal wachtenden is nog steeds
relatief hoog. De kinderen die wachten, wachten korter.

Maaike Roestenberg spreekt een grote zorg van haar uit, over het corona effect en algemene
somberheid gepaard gaand met de donkere dagen. Maaike Roestenberg en haar team
verwachten het eerste kwartaal 2022 weer een stijging op de wachttijden.

Ook de doelgroep waar de inspectie het verscherpt toezicht op uitvoerde, kinderen met een
kinderbeschermingsmaatregel, is onderzocht. Dit is de laatste keer dat deze doelgroep apart
wordt bekeken. De wachttijden zijn daar nog hoog, omdat de aanbieders nog extra capaciteit
moeten realiseren. Daarnaast wordt ambulante hulp onderzocht.

Tot slot wil Maaike Roestenberg meegeven dat zij zich bezig houdt met de verbinding met de
Regiovisie. En ze is met een team zorgbemiddeling van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
bezig om te inventariseren hoe er het best kan worden samengewerkt, zodat de kinderen eerder
geholpen worden.

Patricia van Aaken vraagt of het verstandig is of het stoppen van het apart rapporteren van de
kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel. Maaike Roestenberg geeft aan dat zij deze
doelgroep wel blijft monitoren.

Hugo van der Wal zou graag blijven focussen op de duurzame langetermijn oplossingen. De
stijging van de wachtlijsten van B en C blijft toenemen, dit baart Hugo van der Wal zorgen. De
voorzitter geeft aan dat de inspanningen om de wachttijden omlaag te krijgen niet stil zullen
liggen, nu het verscherpt toezicht gestopt is.

Het AB besluit akkoord te gaan met de agendapost

5

Jeugdhulp+
1) uitkomst marktconsultatie
2) pilotplannen
Agendapost ter besluitvorming
Het AB besluit:

15
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1. Tot het ingaande 2023 inkopen van a) gesloten jeugdhulp plus b) de
ontwikkeling van alternatieve zorgvormen voor geslotenheid.
2. In te stemmen met het pilotplan ambulante jeugdhulpplus van
zorgaanbieder iHub.
3. In te stemmen met het pilotplan kleinschalige woonvoorzieningen van
Schakenbosch.
4. Aan het 2e en 3e beslispunt per 2023 de ontbindende voorwaarde te

verbinden van de uitkomst van het bij het 1e beslispunt vermelde
inkooptraject.

Het AB wordt gevraagd:
- Akkoord met het versturen van de radenbrief over de jh+, in cc naar

de college’s

Wouter Struijk: bij JH+ lopen de contracten af en er speelt een discussie wat er landelijk gebeurt
en wie daar de regie over voert. Temidden van die discussie moet er al een inkooptraject
worden opgestart. Transformatie is daarbij een belangrijk onderhandelingspunt met de
aanbieders.

Reshma Roopram vraagt of zij periodiek kan worden meegenomen in de maatschappelijke
effecten van de transformatie, zeker gelet op de financiële onzekerheid. Wouter Struijk vult aan
dat ook inhoudelijk meegenomen worden van belang is.

Titia Cnossen wil graag de boodschap overbrengen dat het om de kinderen gaat, niet om de
bedden en stenen. Zij wil in de communicatie naar de raad daar de nadruk op leggen.

Het AB stemt in met de gevraagde besluiten uit de agendapost. Het AB wil graag een brief
sturen naar de raden, met een afschrift naar de colleges.
Financiën en Informatievoorziening

6 Situatie Schakenbosch en IHUB
Mondelinge toelichting portefeuillehouder financiën Hugo van der Wal 5

Dit onderwerp is in het besloten deel van de vergadering behandeld.
Hamerstukken
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Volmacht procesvertegenwoordiging juridische procedures 2022
Agendapost ter besluitvorming
Het AB besluit:

- Ondertekening van de volmacht procesvertegenwoordiging
juridische procedures

0
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Subsidie ASR 2022
Agendapost ter besluitvorming
Het AB besluit:

- De subsidieverlening ASR 2022 vast te stellen.

0

Rondvraag
Titia Cnossen heeft signalen ontvangen dat pleegouders vastlopen op het veranderde
woonplaatsbeginsel. Het kan niet de bedoeling zijn dat de bureaucratie pleegouders afschrikt. Zij
roept de andere gemeenten op om pleegouders met soortgelijke problemen snel te helpen.
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Wouter Struijk: in het nieuws staat dat jeugdzorgaanbieders grote winsten maken. Dat betreft
niet onze jeugdzorgaanbieders, maar de raden hebben daar wel vaak vragen over. Kunnen we
aangeven hoe we als GRJR omgaan met ons opdrachtgeverschap in een brief aan de raden?
Actie: De UO maakt hier een notitie voor.

Reshma Roopram bedankt iedereen voor de ontzettend fijne samenwerking en wil voorstellen
om nog een keer fysiek samen te komen, om het op een goede manier af te sluiten. De
voorzitter geeft aan dat dit ook de bedoeling is. Afspraak: de volgende AB vergadering zal
fysiek plaatsvinden.
Sluiting De voorzitter sluit de vergadering.


